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چکیده
هدف :هدف این پژوهش ،بررسی رابطه درگیریهای تحصیلی ،خودکارآمدی و انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در
دانشآموزان دبیرستانی بندرعباس بود.
روش :برای این منظور تعداد  363نفر شامل  081دختر و  083پســر با روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای انتخاب
و به پرسشنامهای متشکل از "خودکار آمدی تحصیلی" (میگلی و همکاران )0111 ،و "انگیزش تحصیلی" (والرند و
همکاران )0990 ،و "درگیری تحصیلی" (ریو تیسنگ )0100 ،پاسخ دادند .عملکرد تحصیلی دانشآموزان نیز از طریق
معدل کل آنان در پایان نیمسال اول سال تحصیلی  0393-0393اندازهگیری شد .برای تحلیل دادهها از ضرایب همبستگی
و تحلیل رگرسیون چندگانه با روش ورود همزمان استفاده شد.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد که پیشرفت تحصیلی میتواند بهوسیلهی ابعاد درگیری تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی
و انگیزش تحصیلی به شکل معناداری پیشبینی شود .تنها در مورد مؤلفه درگیری عاملیت با پیشرفت تحصیلی رابطه
معناداری مشاهده نگردید .همچنین نتایج نشان داد بین خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی ،بین انگیزش درونی و پیشرفت
تحصیلی ،بین درگیری شناختی و پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری عاطفی و پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری رفتاری و
پیشرفت تحصیلی ،بین درگیری عاملیت و پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.
نتیجهگیری :به طور کلی نتایج پژوهش حاضر نقش متغیرهای انگیزشی و شناختی را در پیش بینی و تبیین عملکرد
تحصیلی مورد تایید قرار داد که تلویحات عملی سودمندی را در فرایند انگیزش و یادگیری فراگیران در بر دارد.
کلیدواژهها :درگیریهای تحصیلی ،خودکارآمدی ،انگیزش تحصیلی ،پیشرفت تحصیلی ،دانشآموزان دبیرستانی.
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 .1مقدمه
در هر نظام تعلیم و تربیت میزان پیشرفت تحصیلی دانشآموزان یکی از شاخصهای موفقیت در
فعالیتهای علمی است .سنــجش میزان پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن ازجمله مسائل عمدهای
هستند که توجه محققان مختلف را به خود جلب کردهاند .پیشرفت تحصیلی دانشآموزان یکی از
شاخصهای مهم در ارزیابی آموزشوپرورش است .تمام کوششها و کششهای این نظام برای پوشاندن
جامه عمل به این امر است(قمری .)0390 ،با توجه به اینکه میزان پیشرفت و افت تحصیلی یکی از
مالکهای کارایی نظام آموزشی است ،کشف و مطالعه متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد تحصیلی ،به
شناخت بهتر و پیشبینی متغیرهای مؤثر در مدرسه میانجامد؛ بنابراین بررسی متغیرهایی که با
پیشرفت تحصیلی در دروس مختلف رابطه دارد ،یکی از موضوعات اساسی پژوهش در نظام
آموزشوپرورش است .مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر بیش از پیش مورد
توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است(علی بخشی و زارع.)0389 ،
3
یکی از عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی (فردریکس ،0بلومنفیلد 0و پاریس  )0113 ،و یکی از
مفاهیمی که در سالهای اخیر توسط پژوهشگران مورد چالش واقعشده است ،مفهوم درگیری تحصیلی
است .درگیری تحصیلی سازهای است که برای اولین بار جهت درک و تبیین افت و شکست تحصیلی
مطرح گردید و بهعنوان پایه و اساسی برای تالشهای اصالحگرایانه در حوزه تعلیموتربیت مدنظر قرار
گرفت(عابدینی ،حجازی ،سجادی و طباطبایی .)0382 ،درگیری از نظر لغوی به معنای درگیر شدن
در کاری است و معموالً در مقابل بیمیلی یا بیرغبتی در کاری تعریف میشود و بهعنوان یک احساس
تعلق و گرایش فرد به مشارکت در فعالیتهای کالس و از نتایج مهم مدرسه در کنار موفقیتهای
آموزشگاهی است و میتواند ،شامل مشارکت در فعالیتهای فوقبرنامه مانند ورزش ،موسیقی ،تئاتر و
کار جمعی که بهوسیله مدرسه سازماندهی شده باشد .درگیری تحصیلی همچنین درگیر شدن در
امر یادگیری و وظایف آموزشگاهی است(کردافشاری .)0390 ،باید در نظر داشت که دانشآموزان در
یادگیری درگیر نمیشوند ،بلکه آنها در تکالیف ،فعالیتها و تجاربی درگیر میشوند که منجر به
یادگیری می شود .این درگیری بیانگر ورود فعال فرد در یک تکلیف یا فعالیت است .بهعبارتدیگر
میتوان درگیری تحصیلی را از معنایی که تکلیف برای دانشآموزان دارد ،مورد بررسی قرار داد .زمانی
که تکلیف برای دانشآموزان معنا و ارزش داشته باشند ،توجه دانشآموزان را به خود جلب میکنند و
دانشآموز نوعی تعهد نسبت به این تکلیف و فعالیتها احساس میکند .این احساس تعهد باعث
میگردد که دانشآموز برای اتمام تکلیف تالش کند .لذا توجه و تعهد دو بعد مهم از درگیری تحصیلی
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هستند(اسکلکتی .)0112 ،کانل 0و ولبرن )0993( 0معتقدند که درگیری تحصیلی به راهبرد سازگاری
دانشآموز ،با سختیهای ناشی از مدرسه اشاره میکند(مارکس .)0111 ،3مفهوم درگیری تحصیلی به
کیفیت تالشی که دانشآموزان صرف فعالیتهای هدفمند آموزشی میکنند تا بهصورت مستقیم به
نتایج مطلوب دست یابند ،اشاره دارد(حجازی و رستگار و جهرمی .)0382 ،دانشآموزان فاقد درگیری
تحصیلی به مشارکت در فعالیتهای کالسی و کار گروهی رغبتی نشان نمیدهند و محیط کالس برای
آنان لذتی ندارد و موفقیت آنان در آموزش و یادگیری پایین است .چنین دانشآموزانی دچار افت
تحصیلی میشوند و از ادامهی تحصیل بازمیمانند .دانشآموزان با درگیری تحصیلی پایین ،احساس
تعلق به محیط آموزشی ندارند و غیبتهای مکرّر و گریز از مدرسه از نتایج آن است(کردافشاری،
 .)0390نظریهپردازان مختلف درگیری تحصیلی را به گونههای متفاوتی مفهومسازی کردهاند .ازجمله
این ابعاد درگیری رفتاری و عاطفی (فین0989 ،؛ مارکس )0111 ،درگیری شناختی ،درگیری رفتاری
و درگیری انگیزشی(لینن برینک و پنتریج ،)0113 ،درگیری تحصیلی ،رفتاری ،شناختی ،روانشناختی
(اپلتون و همکاران )0116 ،میباشد .بهطورکلی توافقی مربوط به ماهیت چندبعدی درگیری
دانشآموزان در مدرسه وجود دارد و این ابعاد فرایندهای مجزا از یکدیگر نیستند و بین آنها روابط
درونی و پویا برقرار است(فردریکس و همکاران .)0113 ،در پژوهش حاضر درگیری شناختی ،درگیری
عاطفی ،درگیری رفتاری ،درگیری عاملیت (ریو و تیسینگ )0100 ،از اجزای درگیـری تحصیلی
میباشد .بهطور مختصر توضیح داده میشود.
در بسیاری از موارد مشاهده میشود بعضی از دانشآموزان و دانشجویان با خیره شدن به معلم و
استاد به او نگاه میکنند درحالیکه توجه آنها جای دیگری معطوف است .از اینرو توجه ،صرفاً برحسب
نگاه کردن به مربی و صحبت نکردن با همکالسیها برای یادگیری مطالب کافی نیست .برای موفقیت
در امور تحصیلی الزم است فراگیر عالوه بر رفتار از لحاظ شناختی در امور تحصیلی درگیر شود .اگر
چه پی بردن به میزان درگیری شناختی فراگیران در امور تحصیلیشان دشوار است اما میتوان با
توجه به سؤاالتی که فراگیر میپرسد و یا راهبردهایی که برای یادگیری استفاده میکند ،پی به میزان
درگیری شناختی او برد(پینتریج و همکاران0990 ،؛ به نقل از لینن و پنتریج .)0113 ،درگیری
شناختی به انواع فرایندهای پردازش اطالعات که توسط فراگیران برای یادگیری مورد استفاده قرار
میگیرد اشاره دارد(راویندان ،3گرین 2و دی بیکر0111 ،6؛ به نقل از حجازی ،رستگار ،جهرمی.)0382 ،
درگیری شناختی اشاره دارد به اینکه دانشآموز در مورد انجام تکالیف و نحوهی بهکارگیری مهارتها
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و راهبردهای مورد نیاز برای متبحر شدن در تکالیف درسی چگونه فکر میکند .بهعبارتدیگر ،درگیری
شناختی را میتوان بهصورت میزان و نوع راهبردهای یادگیری تعریف کرد که دارای دو نوع سطحی
و عمیق است(والکر 0و گرین و مانسل .)0116 ،0در مجموع پیشینه پژوهشها نشان میدهد که میان
درگیری شناختی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد .عابدینی ( .)0388درگیری تحصیلی
شناختی را شامل راهبردهای یادگیری و پردازش عمیـق (مانند بسطدهی ،سازماندهی مطالب و
بهرهگیری از تواناییها ی فراشناختی هنگام مطالعه) و راهبردهای یادگیری و پردازش سطحی (مانند
تکرار یا مرور ذهنی مطالب) میشود .مورد پژوهش و بررسی قرارداد .پنتریج و دگروت ( )0991نشان
دادند که دانشآموزانی که از نظر شناختی در تکالیف خود درگیر میشدند ،یعنی میکوشیدند از
طریق سازماندهی مطالب و تمرین کردن به یادگیری خود کمک کنند ،عملکردشان بهتر از
دانشآموزانی بود که تمایل به بهرهگیری از این راهبردها نداشتند ،همچنین راهبردهای فراشناختی و
پایداری در انجام دادن تکالیف بهترین پیشبینی کننده پیشرفت تحصیلی بود .عمادی و آهوخش
( )0393نیز نشان دادند میزان افزایش درگیری تحصیلی دانشآموزانی که با روش ترکیبی آموزش
دیدهاند ،بیشتر از دانشآموزانی است که با روش متداول آموزش دیدهاند .آزاد عبداهللپور و کدیور و
عبداللهی ( ،)0383درگیری شناختی بر پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای اثر مثبت و مستقیم
است و فراگیرانی که از راهبردهای سطح باال و فراشناختی استفاده میکنند از لحاظ شناختی ،نسبت
به آنهایی که راهبردهای سطح پایین و شناختی را مورد استفاده قرار میدهند .در انجام تکالیف
تحصیلی بیشتر درگیرند .پرویز و شریفی ( )0391به این نتیجه دست یافت که استفاده از راهبردهای
شناختی و هم استفاده از راهبردهای فراشناختی در موفقیت تحصیلی تأثیرگذار است .لواسانی و
حجازی و خضری آذر ( ،)0390درگیری شناختی عمیق بر پیشرفت ریاضی اثر مستقیم و معنادار نبود
در صورتی که درگیری شناختی سطحی بر پیشرفت ریاضی بهصورت منفی و معنادار است.
یکی دیگر از ابعاد درگیری تحصیلی است ،به واکنشهای عاطفی و هیجانی دانشآموز در کالس و
مدرسه اشاره دارد(کانل 3و ولبورن .)0990 ،3پژوهشگران عالقمند به حیطهی انگیزش ،درگیری
عاطفی را تحت عنوان حاالت عاطفی قابلمشاهده که توسط فعالیتهای علمی خاص ایجاد میشوند،
مفهومسازی کردهاند .در این مفهوم ،درگیری عاطفی به کیفیت عاطفه فرد نظیر شور و شوق ،عالقه و
احساس لذت در طی فعالیتهای علمی اشاره دارد(کیندرمن .)0112 ،2درگیری عاطفی ،به عالقه یا
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عدمعالقه به مدرسه ،معلمان و تکالیف مدرسه (اپستاین 0و مک پارتلند ،)0926 ،0عواطف مثبت و
منفی از قبیل لذت ،کنجکاوی ،اضطراب ،خشم و یا خستگی نیز اشاره میکند(میسر اندینو0996 ،3؛
اسکینر 3و بلمونت .)0993 ،2شامل نشانگرهای "عالقه"" ،ارزش"" ،عاطفه" میشود.
یکی دیگر از ابعاد درگیری تحصیلی ،درگیری رفتاری ،شامل تعقیب اهداف ،قوانین و هنجارهای
کالسی است و فقدان رفتارهای مخربی مانند فرار از مدرسه و ایجاد دردسر را نشان میدهد(فین 6و
راک .) 0992 ،2درگیری رفتاری ،مشارکت در یادگیری و انجام تکالیف درسی را در بر دارد و شامل
تالش ،پشتکار ،تمرکز و توجه ،پاسخ به سؤالها و مشارکت در بحثهای کالسی است(اسکینر و
بلمونت .)0993 ،درگیری رفتاری شامل رفتارهای قابل مشاهده دانشآموزان در برخورد با تکالیف
است که معلم بهراحتی میتواند آنها را ببیند .این درگیری شامل نشانگرهایی مانند تالش ،پایداری و
کمک طلبی میشود(لواسانی ،اژهای و افشاری .)0388 ،تالش و پایداری هنگام مواجهه با تکالیف
سخت و چالش انگیز مورد توجه قرار گرفته است .پایداری در تکلیف که بهصورت مدیریت تالش یا
نظم دادن به تالش نیز تعریف میشود ،به تالش مستمر در یادگیری هنگام روبهرو شدن با موانع مثل
دشواری فهم مطلب ،اشاره دارد(الیوت ،8مک گریگور 9و گیبل .)0999 ،01از نظر میلر 00و همکارانش
( ،) 0996پایداری که فراگیران به هنگام انجام یک تکلیف از خود نشان میدهند ،شاخصی از سطح
درگیری آنها نسبت به آن تکلیف است و آن عبارت است از میزان تالشی که فراگیران برای انجام یک
تکلیف علیرغم دشواری تکلیف یا عوامل مخل به خرج میدهند؛ و همچنین گال )0982( 00و نیومن03
( ،)0991کمکطلبی را یکی از راهبردهای یادگیری میدانند که دانشآموزان با استفاده از آن
می توانند مسائل و مشکالت یادگیری و تحصیلی خود را تشخیص داده و از طریق پرسش و کمک
گرفتن از دیگران در جهت رفع آن اقدام نمایند .آنها میتوانند از طریق این راهبرد برای تبحر یافتن
بر مهارتها و یادگیری بهتر استفاده نمایند .دانشآموزان زمانی که به کمک نیازمند هستند و تقاضای
کمک میکنند ،نه تنها مشکالت تحصیلیشان کاهش مییابد ،بلکه دانش و مهارتهایی را کسب
میکنند که در حل مسأله به آنها کمک میکند(گنجی ،نوابخش ،ذبیحی .)0391 ،فین و لکل (،0993
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به نقل از داودی )0390 ،شش شاخص درگیری رفتاری را ارائه کردند که عبارتاند از :غیبت و تأخیر
(عادت به دیر آمدن به محیط آموزشی) ،عدم شرکت (انجام ندادن تکلیف) ،حضور (منظم بودن در
همه کالسها) ،آمادگی (داشتن لوازمالتحریر و دیگر ملزومات) ،رفتار (عدم اختالل در محیط یادگیری)
و رابطه استاد -دانشجو (بازخورد و پاسخ مثبت) .نتایج پژوهشهای دوپی رات و ماریان (،)0112
الیوت ،مک گریگور و گیبل ( ،)0999داودی ( ،)0390به رابطه مثبت درگیری رفتاری با پیشرفت
تحصیلی اشاره دارد.
یکی دیگر از ابعاد درگیری تحصیلی و از سازههای مرتبط با پیشرفت تحصیلی میباشد که مراد از
آن ،مشارکت سازندهی دانشآموز در جریان آموزشی است که دریافت میکند .در این نوع درگیری،
تأکید بر فرایندی است که طی آن ،دانشآموزان از روی قصد و تا حدودی فعاالنه تالش میکنند تا
چیزی را که یاد میگیرند و نیز شرایط و موقعیتهای یادگیری را شخصی و پربار کنند (ریو و تیسینگ،
 .)0100عاملیت انسانی یا نیروی انسانی به طراحی آگاهانه و اجرای هدفمند فعالیتها از سوی فرد
بهمنظور تأثیرگذاری بر رویدادها ی آینده است .از نگاه بندورا عاملیت انسانی از چهار مؤلفهی اصلی
تشکیلشده است .مؤلفه اول قصدمندی است که به این نکته اشاره دارد که افراد برنامههای عملی و
راهبردهای انجام این برنامهها را خود شکل میدهند .بیشتر انسانها در برنامههای ایجاد شده
بهوسیلهی دیگران مشارکت میکنند از این رو در این مؤلفه از سطح عاملیت باالیی برخوردار نیستند.
مؤلفه دوم پیشاندیش است که بهعنوان انتظار پیامدها برای قصدها توصیف میشود .این جهتگیری
آینده رفتار را بهسوی کسب پیامدهای مثبت و دوری جستن از پیامدهای منفی هدایت میکند .بندورا
تأکید میکند که بازنمایی شناختی هدفها موجب انگیزش و هدایت یادگیرنده میشود و این بازنمایی
بهوسیله خودکارآمدی تصوری ،باورها و معیارهای او تابع خودنظمدهی هستند سومین مؤلفه عاملیت
خود واکنش گری است .افراد دارای عاملیت نه تنها طراحان و دوراندیشان خوبی هستند بلکه دارای
خودتنظیمی سطح باالیی نیز هستند .از این رو ،عاملیت نه تنها دربرگیرندهی توانایی ماهرانهی انتخاب
هدف و ایجاد طرحهای عملی است بلکه به توانایی ایجاد دورههای مناسب عمل و تنظیم و انگیزه
بخشی به اجرای این طرحها نیز بستگی دارد .این مؤلفه شکاف بین اندیشه و عمل را پر میکند .مؤلفه
چهارم خود اندیشی است در ارتباط با این مفهوم میگوید باورهای مربوط به کارآمدی اساس عاملیت
انسانیاند؛ بنابراین یادگیری عمدی ما بهوسیله خودکارآمدی تصوری سطح پایین محدود میشود و
بهوسیله خودکارآمدی تصوری باال افزایش مییابد (بندورا .)0116 ،پیشینه پژوهشها ازجمله ریو و
تیسینگ ( )0100،0103حاکی از ارتباط مثبت میان درگیری عاملیت با پیشرفت تحصیلی است.
خودکارآمدی یکی از متغیرهای شخصی تأثیرگذار بر یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان
است که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از صاحبنظران حوزههای روانشناسی پرورشی و تعلیم
و تربیت قرار گرفته است(عابدینی .)0391 ،مفهوم خودکارآمدی که عامل اصلی در نظریهی یادگیری

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال چهارم ،شماره هفتم ،پاییز و زمستان 5931

22

اجتماعی است ابتدا در بستر روانشناسی اجتماعی ابتدا از سوی بندورا شکل گرفت(سلیمانی.)0390 ،
بندورا خودکارآمدی را قضاوت افراد در مورد تواناییهایشان برای سازماندهی و اجرای یک سلسله
کارها جهت رسیدن به انواع تعیینشده عملکرد میداند .از دیدگاه بندورا ،دانشآموزان خودکارآمد
هنگام مواجهه با مشکالت بیشتر از افرادی که به قابلیت خود تردید دارند از خود سختکوشی و
پشتکار نشان میدهند و فعاالنه در فعالیتهای آموزشی شرکت میکنند(عابدینی .)0391 ،بهطورکلی
هنگامیکه افراد بر این باور باشند که قابلیتها و تواناییهای الزم برای انجام کار یا فعالیتی را دارند،
برای انجام آن تکلیف وقت بیشتری صرف نموده و در نهایت به نتایج بهتری دست پیدا خواهند کرد.
ادراک افراد از خود ،بر تفکر ،انگیزش ،عملکرد و هیجانات فرد تأثیر میگذارد(زینلی ،زارعی و زندینیا،
 .)0388خودکارآمدی تحصیلی به باورهای یک فرد در مورد توانایی جهت انجام تکالیف تحصیلی یا
دستیابی به اهداف تحصیلی اشاره دارد(بندورا .)0992 ،خودکارآمدی تحصیلی روی یادگیری و
پیشرفت تحصیلی تأثیر میگذارد(شانک .)0990 ،خودکارآمدی تحصیلی روی انتخاب فعالیتها ،تالش
صرف شده ،استقامت و پایداری در انجام تکالیف و دستاوردهای تکلیف ،تأثیر میگذارد .همچنین
خودکارآمدی تحصیلی جز عواملی است که در عملکرد تحصیلی نقش زیادی دارد و دانشآموزان دارای
خودکارآمدی باال در مقایسه با دانشآموزان دارای خودکارآمدی پایین به پیشرفت بیشتری نائل
میشوند(زینلیپور و همکاران .)0388 ،شواهد تجربی نشان میدهد که میان خودکارآمدی تحصیلی
و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد .پاجارس 0و شانک ،)0110( 0عقیده دارند خودکارآمدی
تحصیلی ،هم می تواند بر عملکرد تحصیلی تأثیر بگذارد و هم از آن تأثیر بپذیرد .بدینصورت که
خودکارآمدی باال منجر به پیشرفت تحصیلی باال و پیشرفت تحصیلی باال نیز باعث شکلگیری باورهای
خودکارآمدی باال خواهد شد .سماوی ،عربان ،جاودان ،رئیس سعدی و شیخی فینی ( ،)0100در
پژوهشی به بررسی مقایسه سطح امید و باورهای خودکارآمدی تحصیلی در دو گروه از دانشآموزان با
پیشرفت تحصیلی باال و پایین پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان داد که در هر دو متغیر ،یعنی
باورهای خودکارآمدی تحصیلی و امید ،تفاوت معنیدار به سود دانشآموزان با پیشرفت تحصیلی باال
وجود داشت .در این راستا پژوهشهای کریمزاده و محسنی ( ،)0382عابدینی ( ،)0391عاشوری
( ،)0393رحمانی ( ،)0390طیموریفرد و فوالدچنگ ( ،)0390الهیمطلق ،امرایی ،یزدانی ،عبدالرحیم
( ،)0100کاسیدی 3و ایچوز ،)0111( 3به رابطه مثبت خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی اشاره دارد.
از دیــد روانشناســان و همچنــین معلمــان ،انگیزززش ،یکــی از مفــاهیم کلیــدی اســت و بــرای
توضــیح ســطوح مختلــف عملکــرد بــه کــار مــیرود(بحرانــی .)0383 ،انگیــزش عوامــل اصــلی بــروز
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رفتار است و میتوان نیـروی محـرک فعالیـتهـای انسـان و عامـل جهـت دهنـده او تعریـف کـرد.
همچنین برای توضیح و تبیـین تفـاوت بـین دانـشآمـوزانی کـه اسـتعداد یکسـان بـرای یـادگیری
دارنــد ،امــا پیشــرفت تحصــیلی آنهــا متفــاوت اســت ،مــیتــوان از ایــن مفهــوم اســتفاده کــرد.
روانشناســان ،انگیــزش را فراینــدی درونــی تعریــف کــردهانــد کــه رفتــار را در طــول زمــان ،فعــال،
هـــدایت و حفـــ مـــیکنـــد و انگیـــزش را بـــه دودســـته "درونـــی" و "بیرونـــی"تقســـیم
کردهانـد(حسـنزاده .)0380 ،انگیـزش درونـی ،انگیزشـی اسـت کـه بـر عوامـل شخصـی همچـون
نیازها ،عالیـق ،کنجکـاوی و احسـاس لـذت مبتنـی اسـت و انگیـزش بیرونـی انگیزشـی اسـت کـه
بر دسترسـی بـه عوامـل بیرونـی همچـون پـاداش و تأییـد دیگـران و یـا اجتنـاب از تنبیـه مبتنـی
میباشد(شـیخاالسـالمی و رضـویه .)0383 ،شـواهد نشـان مـیدهـد کـه میـان انگیـزش درونـی و
پیشــرفت تحصــیلی رابطــه مثبــت وجــود دارد .گاتفریــد ( ،)0991انگیــزش درونــی تحصــیلی ،یــک
ســاختار پایــا ،معتبــر و مهــم اســت و بــا پیشــرفت تحصــیلی و ادراک شایســتگی رابطــه مثبــت
دارد .قمری ( )0390کـه بـین انگیـزش درونـی و پیشـرفت تحصـیلی دانـشآمـوزان رابطـه مثبـت
و معنــیدار وجــود دارد .میــزان انگیــزش درونــی در بــین دانــشآمــوزان دختــر و پســر متفــاوت
نیست؛ امـا میـزان پیشـرفت تحصـیلی دختـران بیشـتر از پسـران اسـت؛ و هرچـه سـطح انگیـزش
تحصیلی دانشآموز بیشـتر باشـد ،سـطح پیشـرفت تحصـیلی او نیـز بیشـتر خواهـد بـود .اسـالوین
وهاو و لفرانکـویس بـه نقـل از حسـنزاده ( )0380در پژوهشـی کـه در کـالسهـای متفـاوت بـین
نــژادهــای گونــاگون و میــان پســران و دختــران انجــام دادنــد ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه
دانــشآمــوزانی کــه دارای ســطح انگیــزش درونــی تحصــیلی بــاالیی هســتند ،بــهطــور معنــادار
پیشرفت تحصیلی باالیی دارند.
بر اساس آنچه ارائـه شـد و بـا توجـه بـه نتـایج پـژوهشهـای گذشـته و مبـانی نظـری موجـود،
در ایــن تحقیــق رابطــه خودکارآمــدی تحصــیلی ،انگیــزش تحصــیلی ،ابعــاد درگیــری تحصــیلی بــا
پیشـرفت تحصـیلی دانـشآمـوزان دبیرسـتانی شــهر بنـدرعباس مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اســت.
ازایــنرو در مــدل پیشــنهادی مطالعــه حاضــر متغیرهــای خودکارآمــدی تحصــیلی ،انگیــزش
تحصــیلی و ابعــاد درگیــری تحصــیلی بــهعنــوان متغیرهــای پــیشبــین و پیشــرفت تحصــیلی
بهعنوان متغیر مالک مورد بررسی قرار گرفته است.
 .2روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که در آن روابط چند متغیر با یکدیگر بررسی میشود.
در این پژوهش ،ابزار جمعآوری دادهها در خصوص ابعاد درگیری تحصیلی ،انگیزش تحصیلی و
خودکارآمدی تحصیلی پرسشنامه است و عملکرد تحصیلی برابر با معدل نیمسال اول تحصیلی
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دانشآموزان در نظر گرفته شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشآموزان دختر و
پسر پایه اول دبیرستانی شهر بندرعباس در سال تحصیلی  0393-0393بوده است .حجم نمونه
تحقیق بر اساس جدول مورگان تعیین گردید .نمونه این پژوهش شامل  363دانشآموز دختر و پسر
سال اول دبیرستان است که به روش نمونهگیری تصادفی چندمرحلهای نمونهگیری شده است و گروه
دختران شامل  081نفر و گروه پسران شامل  083نفر است .نمونهگیری بدینصورت است که از نواحی
 0و  0آموزشوپرورش شهر بندرعباس از هر ناحیه  3تا دبیرستان بهصورت تصادفی انتخاب گردید
سپس از هر دبیرستان دانشآموزان از پایه اول بهصورت تصادفی انتخاب و پرسشنامهها بین
دانشآموزان آن کالسها توزیعشده است .همانطور که ذکر شد از سه پرسشنامه درگیری تحصیلی،
خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی جهت جمعآوری دادههای پژوهش استفادهشده است که
در ادامه هریک از این پرسشنامهها معرفیشده است.
 .1-2ابزار پژوهش

 .1-1-2پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی :بهمنظور سنجش خودکارآمدی تحصیلی از خرده مقیاس
خودکارآمدی تحصیلی ،از مجموعه مقیاسهای الگوهای یادگیری سازگار ( ،)PALSساخته میگلی و
همکاران ( ،)0111استفاده شد .این مجموعه مقیاس دارای  06خردهمقیاس است که در پژوهش
حاضر از خرده مقیاس خودکارآمدی تحصیلی دانشآموزان استفادهشده است .این خردهمقیاس دارای
 2ماده است که منعکسکنندهی ادراک دانشآموزان از شایستگی خود در انجام تکالیف کالسی
میباشد و بر اساس یک مقیاس پنجدرجهای از نوع لیکرت ،از کامالً نادرست ( )0تا کامالً درست ()2
درجهبندیشده است .حداقل نمره در این خردهمقیاس  2و حداکثر آن  02است .نمره باالتر در این
خردهمقیاس نشاندهندهی خودکارآمدی تحصیلی باالتر است .میگلی و همکاران ( ،)0111ساختار
عاملی پرسشنامه الگوهای یادگیری سازگار را مورد تأیید قرار دادهاند و پایایی خرده مقیاس
خودکارآمدی تحصیلی را  1/28گزارش کردهاند .شکر کن ،هاشمی شیخ شبانی و نجاریان ( )0383در
پژوهشی ضرایب پایایی خرده مقیاسهای این پرسشنامه را با دو روش آلفای کرونباخ و تنصیف متوسط
تا باال ( 1/22تا  )1/81گزارش کردند ،این مقدار برای خودکارآمدی تحصیلی با روش آلفای کرونباخ
برابر با /26؛ و با روش تنصیف برابر با  1/23بود همچنین آنها روایی مالکی آن را مورد تأیید قرار
دادند .ضریب پایایی این خردهمقیاس در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ 1/23
بهدست آمد.
 .2-1-2پرسشنامه انگیزش تحصیلی :مقیاس انگیزش تحصیلی در این تحقیق پرسشنامه والرند و
همکاران ( ) 0990است که در کشور کانادا بر اساس نظریه خودمختاری دسی و رایان ()0982
ساختهشده است و دربرگیرنده هفت خرده مقیاس میباشد که شامل انگیزش درونی برای فهمیدن،
انگیزش درونی برای کار و پیشرفت ،انگیزش درونی برای تجربه تحریک ،تنظیم همانندسازی شده،
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تنظیم درونی شده ،تنظیم بیرونی و بیانگیزگی میباشد .والرند و همکاران ضرایب آلفای کرونباخ
زیرمقیاسها را بین  1/83تا  1/82گزارش کردهاند .این ابزار دارای  08پرسش هفت گزینهای میباشد.
ضمن تأ یید اولیه روایی صوری پرسشنامه انگیزش تحصیلی از سوی جمعی از اعضای هیأت علمی
دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز ،پایایی آن نیز به روش بازآزمایی و محاسبه آلفای کرونباخ بررسی
شد .در بازآزمایی به فاصله دو هفته ضریب  1/23به دست آمد .همچنین ضریب آلفای محاسبهشده
برای کل پرسشنامه  08پرسش معادل  1/88بوده است .افزون بر این تحلیل ،عوامل مقیاس انگیزش
تحصیلی ،توانست ابعاد سهگانه "انگیزش درونی"؛ "انگیزش بیرونی" و "بیانگیزشی"را با ارزش ویژه
باالتر از یک نمودار سازد .بدین ترتیب روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت .الزم به ذکر است که
دسی و رایان ،انگیزش را به انگیزش درونی ،بیرونی و بیانگیزگی تقسیم کردهاند .این پرسشنامه در 2
مقیاس (اصالً با نظر دانشآموز مطابقت ندارد ،مطابقت خیلیکم ،مطابقت کم ،مطابقت حد متوسط،
مطابقت زیاد ،مطابقت خیلیزیاد ،مطابقت کامل با نظر دانشآموز دارد) طراحیشده است .در
پرسشنامه انگیزش تحصیلی پرسشهای  02-08-00-3-02-01-03-6-03-06-9-0به انگیزش
درونی اختصاصیافته و علت تحصیل دانشآموزان پرسیده شده است .پرسشهای -2-03-02-01-3
 00-02-8-0-08-00-03به انگیزش بیرونی اختصاصیافته است؛ و پرسشهای  06-09-00-2به
بیانگیزگی اختصاص شده است .در این پژوهش از بعد انگیزش درونی استفادهشده است .ضریب پایایی
این خرده مقیاس در این پژوهش با استفاده از آلفای کرونباخ  1/82بدست آمد.
 .3-1-2پرسشنامه درگیری تحصیلی :برای ارزیابی جنبههای درگیری دانشآموزان (درگیری رفتاری،
درگیری عاطفی ،درگیری شناختی ،درگیری عاملیت) ،از پرسشنامه ریو و تیسنگ ( )0100استفاده
شد که بر اساس مقیاس  2درجهای لیکرت از کامالً مخالف تا کامالً موافق تنظیمشده است؛ که درگیری
عاملیت شامل  2ماده ،درگیری رفتاری شامل  2ماده ،درگیری عاطفی  3ماده ،درگیری شناختی 8
ماده میباشد که یک نمونه از سؤال پرسشنامه درگیری عاملیت این ماده است« :در طی کالس سؤاالتی
میپرسم»؛ یک نمونه از سؤال از درگیری رفتاری این ماده است« :سر کالس توجه میکنم»؛ یک
نمونه سؤال از درگیری عاطفی این ماده است« :کالس برای من جالب است» و یک نمونه سؤال از
درگیری شناختی این ماده است« :قبل از آغاز مطالعه به این فکر میکنم که چه کاری باید انجام
دهم» که در مطالعه ریو و تیسنگ پایایی درگیر عاملیت  ،1/80درگیری رفتاری  ،1/93درگیری
شناختی  1/88و درگیری عاطفی  1/28بهدستآمده است.
 .2-2پایایی و روایی مقیاس درگیری تحصیلی دانشآموزان در پژوهش حاضر

از آنجایی که این پرسشنامه برای اولین بار با این ساختار در کشور ما مورد استفاده قرار گرفته است
پس از ترجمه اولیه توسط محقق و طی یک اجرای مقدماتی بر روی  001دانشآموز دبیرستانی اجرا
گردید .در پژوهش حاضر بهمنظور تعیین روایی مقیاس درگیری تحصیلی دانشآموزان ،یک تحلیل
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عامل تأییدی ،با استفاده از نرمافزار تحلیل ساختارهای گشتاوری ( )AMOS-21روی مادههای این
مقیاس انجام شد که همه مادهها بار عاملی مناسبی داشتند ،یعنی تمام ضرایب استاندارد باالی 1/31
بودند .بهعبارتدیگر ،مادهها بهطور معنیداری روی عامل مربوط به خود بار گذاشتهاند .مقادیر شاخص
برازندگی نشان داد که این مدل از برازش خوبی برخوردار است .نتایج تحلیل عامل تأییدی نشان
میدهد که ضریب شاخص ریشه میانگین مجذورات خطای تقریب ( )RMSEAبرابر با  ،1/120شاخص
برازندگی تطبیقی ( )CFIبرابر با  ،1/832نیکویی برازش ( )GFIبرابر با  ،1/832شاخص نیکویی برازش
تعدیلیافته ( )AGFIبرابر با  ،1/816شاخص برازندگی هنجار شده ( )NFIبرابر با  ،1/232شاخص
برازندگی افزایشی ( )IFIبرابر با  1/838و شاخص توکر-لویس ( )TLIبرابر با  1/203بهدستآمده است
که بر برازش تقریباً مناسب مدل با دادهها داللت دارد .در این پژوهش برای تعیین پایایی مقیاس این
پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برابر با  1/82بود .همچنین پایایی مؤلفه
درگیری عاملیت  ،1/80پایایی مؤلفه درگیری رفتاری  ،1/93پایایی مؤلفه درگیری شناختی  1/82و
پایایی مؤلفه درگیری عاطفی  1/28بهدستآمده است.
 .3یافتهها
قبل از ارائه یافتههای پژوهش ابتدا به ارائه ویژگیهای توصیفی گروه نمونه (شاخصهای میانگین و
انحراف معیار و همبستگی) پرداخته میشود.
جدول  :1شاخصهای توصیفی مربوط به گروه نمونه
متغیرها

میانگین

انحراف معیار

همبستگی

پیشرفت تحصیلی
درگیری شناختی
درگیری عاطفی
درگیری رفتاری
انگیزش تحصیلی
درگیری عاملیت
خودکارآمدی تحصیلی

02/68
31/00
02/22
09/20
22/98
06/08
08/22

1/02
1/06
1/02
1/08
1/69
1/00
1/09

0
**1/02
*1/00
**1/33
**1/06
*1/03
**1/33

**P <0.05*, P <0.01

همانگونه که در جدول  0مشاهده میشود در میان متغیرها ،باالترین میانگین و انحراف معیار
مربوط به متغیر انگیزش درونی ( 22/98و  )1/69بوده و پایینترین میانگین و انحراف معیار مربوط به
درگیری عاطفی ( 02/22و  )1/02بوده است.
بهمنظور آزمون فرضیه پژوهش مبنی بر پیشبینی پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای مؤلفههای
درگیری تحصیلی ،خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی از تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه
همزمان استفاده شد ،بهگونهای که متغیرهای درگیری رفتاری ،درگیری عاطفی ،درگیری شناختی،
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درگیری عاملیت ،خودکارآمدی تحصیلی و انگیزش تحصیلی بهعنوان متغیرهای پیشبین و معدل
نیمسال تحصیلی بهعنوان متغیر مالک وارد معادله گردید .نتایج بهدستآمده از تحلیل رگرسیون
چندگانه با روش ورود همزمان متغیرها در جدول زیر ارائهشده است .همانطور که مشاهده میشود
مقدار ضریب تعیین برای متغیرهای پیشبین برابر  ./013است .بدینمعنی که مجموع متغیرهای
پیشبین حدود  1/01واریانس پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکند؛ و  Fحاصل از ورود این متغیرها
( )02/062در سطح  1/110معنادار است .از اینرو برای تحلیل دقیقتر ضرایب رگرسیون متغیرهای
پیشبین به همراه سطح معنیداری هر یک ارائهشده است.
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جدول  :2تحلیل رگرسیون همزمان پیشرفت تحصیلی بر حسب مؤلفههای درگیری تحصیلی و ضرایب رگرسیونی متغیرهای پیشبین
متغیر مالک

پیشرفت
تحصیلی

R

1/32

R2

1/01

R2
تعدیلشده

1/09

متغیرهای پیشبین

ضریب رگرسیون
غیراستاندارد B

ضریب
رگرسیون

مقدار t

sig

استانداردBeta

ثابت معادله

2/30

1

2/162

1/110

درگیری رفتاری

1/00

1/02

3/02

1/110

درگیری عاملیت

1/112

1/112

1/03

1/88

درگیری شناختی

1/12

1/00

0/03

1/13

درگیری عاطفی

1/00

1/00

3/22

1/110

انگیزش درونی

1/10

1/00

0/01

1/10

خودکارآمدی

1/08

1/00

3/83

1/110
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همانطور که در جدول  0مشاهده میشود مقادیر  tو سطح معناداری ضرایب رگرسیون متغیرهای
درگیری رفتاری و درگیری عاطفی و خودکارآمدی تحصیلی در سطح  1/110معنادار است و مقادیر t
درگیری شناختی در سطح  1/13و انگیزش درونی در سطح  1/10معنادار است .همانطور که مشاهده
می شود ضریب رگرسیون متغیر درگیری عاملیت در مدل همراه با دیگر متغیرهای پیشبین معنادار
نمیباشد .با توجه به جدول  0مشاهده میشود درگیری رفتاری با ضریب بتای  1/00قویترین
پیشبینیکننده ی پیشرفت تحصیلی است .پس از آن ،درگیری عاطفی با بتای  1/00و سپس
خودکارآمدی تحصیلی با بتای  1/08پیشبینیکننده بعدی است.
 .4بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش رابطه خودکارآمدی تحصیلی ،انگیزش تحصیلی و ابعاد درگیری تحصیلی با پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان دبیرستانی شهر بندرعباس مورد مطالعه قرار گرفت .بر این اساس مدل
پیشنهادی پژوهش دربردارندهی شش متغیر پیشبین بود که با آزمون آماری رگرسیون چندمتغیری
رابطهی این متغیرها با پیشرفت تحصیلی بهعنوان متغیر مالک مورد بررسی قرار گرفت و قابلیت
پیشبینی متغیرهای پیشبین آزمون شد .نتایج پژوهش نشان داد که بین درگیری شناختی و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان ،رابطه مثبت وجود دارد و این متغیر بهطور معنیداری پیشرفت تحصیلی را
پیشبینی میکند؛ یعنی هر چه میزان استفاده از راهبردهای فراشناختی و راهبردهای شناختی و
استفاده توأم آنها باالتر باشد ،میزان یادگیری در یادگیرندگان بیشتر خواهد بود؛ بنابراین تحقیق حاضر،
عالوه بر تأیید اثربخشی راهبردهای شناختی ،بار دیگر مؤید اثربخشی راهبردهای فراشناختی بهعنوان
بعدی از راهبردهای یادگیری است که اخیراً مورد توجه روانشناسان یادگیری قرار گرفته است.
یافتههای این یافته با یافتههای پرویز و شریفی ( ،)0391عبداهللپور ( ،)0380محسنپور و همکاران
( )0386و دویی رات و ماریان ( )0112همسان است .وقتی فراگیران روشهای مطالعه از قبیل خط
کشیدن ،یادداشتبرداری ،خالصه کردن و تعمیم دادن سؤاالت و  ...را در مطالعه به کار میبرند ،این
روشها چون باعث فعال شدن خواننده میشوند و باعث میشوند که فرد بهطور فعالی اطالعات مربوطه
را در ذهن پردازش کند ،امر یادگیری را افزایش میدهد .طبق نظر سیفرت ( ،)0990آموزش
راهبردهای شناختی بهعنوان مثال :مرور ذهنی اوالً ،به دانشآموزان کمک میکند نکاتی را که مهم
هستند و همچنین ارزش به خاطر آوردن را دارند انتخاب کنند .ثانیاً ،این احتمال بسیار وجود دارد
که نکات مهم راهشان را در حافظه فعال پیدا کنند ،از اینرو آنها میتوانند مورد مطالعه یا پردازش
بیشتر قرار گیرند .راهبردهای فراشناختی برای کسب موفقیت در یادگیری و به تبع آن پیشرفت
تحصیلی بسیار سازنده هستند و این بهدلیل نقشی است که راهبردهای فراشناختی در فرایند یادگیری
بهعنوان یکی از اعمال مهم شناختی ایفا میکنند و نیز نقش آن در افزایش توانمندی دانشآموزان در

دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری

سال چهارم ،شماره هفتم ،پاییز و زمستان 5931

82

به ثمر رساندن استعدادهای بالقوه است که این مسئله امروزه مورد توجه بسیاری از محققان قرار
گرفته است .هنک و گراف ( ،)0113معتقدند در راهبردهای فراشناختی به فراگیران خودتنظیمی،
فهم موضوع یادگیری و احساس دانستن آموزش داده میشود .یادگیرنده خودتنظیم اهدافش را
مشخص میکند و وقتی در دستیابی به این اهداف منحرف میشود ،فعاالنه یادگیری را مدیریت
میکند .در مجموع ،نتایج اکثر مطالعات نشان میدهد که یادگیرندگانی که از مهارتهای شناختی و
فراشناختی بهتر استفاده میکنند ،نسبت به دانشآموزانی که از این مهارتها کمتر استفاده میکنند،
در یادگیری و مطالعه دقیقتر هستند و توانایی یادگیری و بهخاطرسپاری بیشتری نسبت به سایر
همکالسیهای خود دارند و عملکرد تحصیلی باالتری دارند.
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین درگیری عاطفی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،رابطه
مثبت وجود دارد و این متغیر بهطور معنیداری پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکند .یافتههای این
یافته با یافتههای داودی ( ،)0390لواسانی و همکاران ( ،)0390عابدینی و همکاران ( ،)0382حجازی
و عابدینی ( ،)0382کولر و همکاران ( ،)0110سینگ (( ،)0110پینتریج و گارسیا ،0990،به نقل از
لینن برینک و پینتریج ،)0113 ،همسان است .طبق نظریه انتظار – ارزش هر چه یک فراگیر بیشتر
انتظار داشته باشد که یک تکلیف را بهخوبی انجام دهد و هر چه آن تکلیف را با ارزشتر بداند و عالقه
خاصی به انجام آن تکلیف نشان دهد عملکرد او در آن تکلیف بهتر میشود و باعث پیشرفت تحصیلی
باالتری میشود.
نتایج پژوهش نشان داد که بین درگیری رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،نیز رابطه مثبت
وجود دارد و این متغیر نیز بهطور معنیداری پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکند .دانشآموزانی که
تالش بیشتری میکنند و پایداری بیشتری در تکالیف نشان میدهند و درخواست کمک ابزاری
بیشتری میکنند احتمال بیشتری دارد که مطالب بیشتری یاد گرفته و به سطوح باالتری برسند .این
یافته با یافتههای حجازی و رستگار و قربان جهرمی ( ،)0382داودی ( ،)0390عابدینی و همکاران
( )0382و لواسانی واژهای و افشاری ( )0388همسان است.
یافتــههــای تحقیــق نشــان داد کــه بــین خودکارآمــدی تحصــیلی و پیشــرفت تحصــیلی
دانـشآمــوزان ،رابطــه مثبــت وجـود دارد و ایــن متغیــر بــهطـور معنــیداری پیشــرفت تحصــیلی را
پیشبینی میکنـد .ایـن یافتـه تحقیـق بـا یافتـههـای کـریمزاده و محسـنی ( ،)0382محسـنپـور
و همکــاران ( ،)0386زینلــیپــور و همکــاران ( )0388و پنتــریج و دیگــروت ( )0991همســو
است .هرچه میزان خودکارآمـدی فـرد بـاالتر باشـد بـه همـان نسـبت پیشـرفت تحصـیلی وی نیـز
بــاالتر خواهــد بــود .بــه نظــر بنــدورا ( ،)0992حــس خودکارآمــدی موجــب افــزایش دســتاوردهای
فرد در زندگی به راههای مختلف میشـود .ایـن دیـدگاه موجـب مـیشـود کـه عالیـق درونـی فـرد
فزونی یافته ،بر فعالیتها ی فـرد اثـر گـذارد .ایـن افـراد در صـورت رویـارویی بـا شکسـت یـا حتـی
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عقــبنشــینی از هــدف ،حــس خودکارآمــدی خــود را ســریعاً تــرمیم نمــوده و شکســت خــود را بــه
تــالش ناکــافی و نقــص اطالعــات کــه همگــی قابــل دســتیابی اســت ،اســتناد مــیدهنــد .بنــدورا
معتقــد اســت کــه اطمینــان افــراد بــه توانــاییهــای آموزشــی خــود تحــت تــأثیر باورهــای
خودکارآمــدی آنهــا اســت .ایــن باورهــا بــهطــور قدرتمنــد انگیــزه تحصــیلی آنهــا را در امــر
تحصــیل و در نهایــت موفقیــت و پیشــرفت تحصــیلی تحــت تــأثیر قــرار مــیدهــد (اکبــرینــژاد،
اعتمادی و نصیرنژاد.)0389 ،
همچنین نتایج پژوهش نشان داد که بین انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ،رابطه
مثبت وجود دارد و این متغیر بهطور معنیداری پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکند .این نتیجه با
پژوهشهای بحرانی ( ،)0383عبدالملکی و همکاران ( ،)0382خوشنام و همکاران ( ،)0103داو
( ،)0992گاتفرید ( ،)0991تریوینو و دفرایتاس ( ،)0103لپر و کورپوس و اینگار ( )0112و قمری
( ،)0390همسان است .برخالف موارد فوق نتایج پژوهش اوتمان و لنگ ( )0100نشان داد که بین
انگیزش درونی و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ابتدایی رابطه منفی ،ضعیف و معنیداری وجود دارد.
نظریه خودمختاری چارچوب نظری است که به تبیین رابطه انگیزش درونی و عملکرد تحصیلی کمک
میکند .طبق نظریه خودمختاری ،افرادی که از خود احساس کفایت و خودمختاری بیشتری دارند،
انگیزش درونی در آنها نیز بیشتر است .دانشآموزانی که دارای انگیزش درونی هستند میتوانند از
لحاظ عملکرد تحصیلی جایگاه باالتری نسبت به دانشآموزانی که انگیزش درونی کمتری دارند داشته
باشند زیرا یادگیری توأم با انگیزش درونی همراه با عالقه ،پشتکار و تفکر عمیقتر نسبت به موضوع
درسی است (حسنزاده و مهدینژاد گرجی .)0393 ،فراگیرانی که دارای انگیزش درونی هستند بهدلیل
عالقهای که به موضوع درسی دارند و بهدلیل لذتی که از انجام فعالیتهای درسی کسب میکنند خود
را در فعالیتها ی یادگیری درگیر کرده و برای یادگیری بیشتر تالش میکنند و این ویژگی میتواند
به عملکرد تحصیلی بهتری منجر شود.
نتــایج پــژوهش بــهطــورکلی نشــان داد ابعــاد درگیــری تحصــیلی ،خودکارآمــدی تحصــیلی و
انگیزش تحصیلی میتواند بـهطـور معنـیداری پیشـرفت تحصـیلی را پـیشبینـی کنـد .یافتـههـای
این پژوهش بهطـور ویـژه بیـانگر نقـش مـؤثر درگیـری تحصـیلی و ابعـاد آن در عملکـرد تحصـیلی
است .درگیـری تحصـیلی بـهطـورکلی بـه مشـارکت فعـال دانـشآمـوز در تکـالیف و فعالیـتهـای
درســی اشــاره دارد درگیــری تحصــیلی دربردارنــده ابعــاد و مؤلفــههــای تأثیرگــذاری اســت کــه
باعــث عملکــرد و کیفیــت بهتــر یــادگیری مــیشــود کــه در ایــن پــژوهش درگیــری رفتــاری و
عــاطفی و شــناختی پــیشبینــیکننــده موفقیــت تحصــیلی بودنــد .درگیــری عاملیــت در مــدل
همــراه بــا دیگــر متغیرهــای پــیشبــین معنــادار نبــود از دالیــل احتمــالی ایــن امــر مــیتــوان بــه
همپوشی واریانس این متغیر با واریانس دیگر ابعاد درگیری اشاره کرد.
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انجام این پژوهش بـا محـدودیتهـایی همـراه بـود کـه از جملـه مهـمتـرین ایـن محـدودیتهـا
میتوان به محـدود بـودن جامعـهی آمـاری بـه دانـشآمـوزان شـهر بنـدرعباس و مقطـع متوسـطه
اشــاره کــرد .همچنــین اســتفاده از نمــرههــای نیمســال تحصــیلی بــهعنــوان شــاخص پیشــرفت
تحصیلی با محـدودیتهـایی همـراه بـوده اسـت کـه پیشـنهاد مـیگـردد در پـژوهشهـای آتـی از
نمرههای آزمونهـای معیـار شـده اسـتفاده کـرد .همچنـین ،بـه پژوهشـگران عالقـهمنـد پیشـنهاد
مــیگــردد عــالوه بــر تکــرار موضــوع پــژوهش فعلــی در دیگــر منــاطق کشــور و دیگــر مقــاطع
تحصــیلی ،در پــژوهشهــای آینــده بــه مقایســهی میــزان درگیرهــای تحصــیلی فراگیــران در
محیطهای سنتی یادگیری و محیطهای مجازی (برخط) بپردازند.
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